ปฏิทินปฏิบตั ิงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
ประจาเดือนมีนาคม 2560
วัน เดือน ปี

รายการปฏิบตั ิงาน

ฝ่ายรับผิดชอบ

พ.

1 มี.ค. 60

- พัฒนา อาคาร สถานที่ ภูมทิ ัศน์ และ หอพัก ของ ร.ร.จ.ภ.สตูล ให้สะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม
และปลอดภัย ทุกจุด (1-31 มี.ค. 60)
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- ป.6 สอบเข้า ม.1 โครงการ Education Hub’60 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.1 ห้องวิทย์ภูมิภาค’60 10.00-11.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.1 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560 96 คน รายงานตัว มอบตัว และทาสัญญารับทุน เวลา 11.30-15.00 น.
ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประชุมผู้ปกครองและนักเรียน ม.4 ห้องวิทย์ภูมิภาค’60 เวลา 10.00-11.30 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.4 ห้องวิทยาศาสตร์ภูมิภาค’2560
เวลา 11.30-15.00 น.
ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ป.6 สอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ เข้า ม.1 โครงการ Education Hub เ 08.30 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

อ.

7 มี.ค. 60

- ครู ร.ร.จ.ภ.สตูล ทุกคน และ ร.ร.มัธยมศึกษา จ.สตูล (ร.ร.ละ 1 คน) เข้าร่วมออกแบบกิจกรรม STEM
เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องเสม็ดขาว และบริเวณ ร.ร.จ.ภ.สตูล

บริหารวิชาการ
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บริหารวิชาการ
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พฤ.

9 มี.ค. 60

- ประกาศผลการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2559
- ครู ม.ต้น 12 คน ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพครู ร.ร.จ.ภ.ด้านการสอนและการออกแบบข้อสอบ (PISA)
ให้ตรงตามการประเมินของ OECD ณ ร.ร.จ.ภ.ตรัง (8-10 มี.ค. 60)
- พิธีลงนาม MOU ความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง ร.ร.จ.ภ.สตูล กับ ร.ร.มุสลิมศึกษา เวลา 09.30 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ประกาศผลการสอบคัดเลือก ม.1 โครงการ Education Hub’2560
- ม.1 Education Hub 25 คน รายงานตัว มอบตัว และชาระเงิน 09.00-16.30 น. ณ ห้องเสม็ดแดง ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ร.ร.มุสลิมศึกษาร่วมกับสถาบันอัสสลามสตูล และสานักงานการศึกษาเอกชน จ.สตูล จัดโครงการอบรมพัฒนาครู
500 คน เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุม 20 ปี ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.6 สอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ณ สนามสอบต่างๆ (11-14 มี.ค. 60)
- คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในรอบปีการศึกษา
2559 และการพัฒนาต่อยอดในปีการศึกษา 2560 ณ ลาปารีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง (13-14 มี.ค. 60)
- Workshop พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 08.00-17.00 น. ณ ห้องเสม็ดขาว จ.ภ.สตูล (15-16 มี.ค. 60)
- ผู้บริหารฝ่ายบริหารวิชาการ และครู 5 คน ประชุมเชิงปฏิบตั ิการสรุปผลการปฏิบัติงานฝ่ายบริหารวิชาการ
กลุ่ม ร.ร.วิทยาศาสตร์ภูมิภาค 16-17 มี.ค. 60 ณ จ.เชียงราย (15-18 มี.ค. 60)
- ประกาศรายชื่อ ม.6 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาใน ม.สงขลานครินทร์’60 (สอบตรง)
- ประกาศผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2559
- ม.2/5 (Education Hub) 21 คน เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางวิชาการและเผยแพร่วัฒนธรรม
ระหว่าง ร.ร.จ.ภ.สตูล กับ ร.ร. เท็นโนจิ อิลิเม็นทารี่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า เคียวอิคุ ประเทศญี่ปุ่น
(22-27 มี.ค. 60)
- ประกาศผลคะแนน O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2559
- ครู 15 คน อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย University of Otago, Newzealand
28 มี.ค. – 11 เม.ย. 60 ณ ร.ร.จ.ภ.ปทุมธานี (27 มี.ค. – 12 เม.ย. 60)
- ประชุมผู้ปกครองเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ม.1,2,4,5........คน เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้องเสม็ดขาว ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ม.3 , ม.6 รับ ปพ.1,ปพ.2 จากครูทปี่ รึกษา เวลา 10.00-12.00 น. ณ ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ครูหอพักทุกคน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานหอพัก ณ บ้านคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
(31 มี.ค. – 1 เม.ย. 60)
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- ประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ 3/2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องกันเกรา ร.ร.จ.ภ.สตูล
- ครูผู้สอน ม.1-6 ส่งผลการเรียนปลายภาคเรียนที่ 2/2559 (ปพ.5) (ภายใน 6 มี.ค. 60)

(นายสรยุทธ หนูเกื้อ)
ผู้อานวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
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